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Fațadă 

 
Michelangelo îi punea pe ai săi 
Să scaneze pereți bătrâni cu riduri 
până când vedeau Ceva, 
Ceva ce se arată și pe fațada de la Litere - 
dacă dai la o parte sutele de gardieni 
ce mărșăluiesc în ritm de 5togo, 
care sprijină zidul în schimburi 
de câte două țigări, 
-se văd 
cutele adânci ale pielii unui bebeluș născut bătrân,  
universitatea, 
încurajat să fie cu #rezist pictat naiv  
pe genunchii lui; 
-se vede un prezent imens în care 
parcă nu mai încap atâția studenți 
ce stau la coadă toată pauza pentru lift, 
prezent căruia matematica îi respiră în ceafă 
dar fără nicio putere asupra lui (în sfârșit), 
prezent siamez cu globul pământesc 
dar paralel cu lumea noastră, 
prezent de-ar fi fost și Michelangelo la cursul de 
sintaxă ar fi spus 
„mai bine încercam la arhitectură”. 

 
Creier 

 
O pasăre în zbor nu e clișeu 
Dacă ea zboară în capul meu 
pe cerul meu 
cu aripi pe care i le-am dat 
tot eu, 
un zeu 
al ei 
și ea 
e templul meu 
Pentru că eu 
n-aș fi decât un muritor 
fără pasărea în zbor din capul meu.

Mara 
Paraschiv 

(profesoară) 

 
1. Caradașca 

(din volumul în pregătire,  
Întâmplări mărunte) 

 
Căldură mare. Fierbe apa la soare. Grădina 

e obosită. Nicio pală de vânt. Natura pare moartă. 
Amortită. Cerul e prea albastru. Liniştea e prea 
liniştită. Dogoarea e prea dogoritoare. Nu stii unde 
să te ascunzi. Cauţi umbra cea mai deasă. O găseşti 
ori nu, ochii o caută cu disperare. O picătură…o 
picătură de ploaie, ar linişti căldura de cuptor! 
Privesc cerul. Nicio speranţă. Salvarea e tot la 
streaşina casei. 

 
 Pe aşa o vreme, nimeni nu bănuieşte ce se 

întâmplă prin firele de iarbă. Departe de ochii lumii. 
Câtă viaţă… agitaţie… îngrijorare…!  

 Gâze singuratice ori în grupuri se adună în 
roiuri, în disperarea de a descoperi o picătură de 
apă. Iată si o caradaşcă. Tare grăbită, doar, doar va 
găsi un strop de apă. 

Se strecoară, cu prudenţă, pe sub  ierburi, 
escaladează tulpinile mai groase… nu se opreşte 
nicio clipă. Priveşte hotărâtă  înainte. Numai înainte. 

-E imposibil să nu găsesc un strop de apă, 
cât de mic, mi-e atât de sete, iar grădina asta-i atât 
de mare…! îşi spunea Ea încurajându-se.  

Deodată, când nu se aştepta, în faţa ei apăru 
un  butoi, galben, din plastic.  

Pe vreme de secetă îl puneam la streaşina 
casei, din prudenţă, sub ulucul de scurgere. Adunam 
în el, fie apa de ploaie ce se prelingea pe ţigla de 
pe acoperişul casei, fie scurgerile din roua depusă 
înspre dimineaţă. Cum  ploile erau foarte rare, îl 
lăsam permanent acolo, la streaşină, ca să nu pierd 
o ploaie neanunţată si să fiu păgubită de o eventuală 
rezervă de apă,  care mi-ar fi prins bine la nevoie. 

Culoarea galben, probabil, că i-a atras atenţia 

personajului nostru. Fără să mai stea pe gânduri, 
Caradaşca îşi luă zborul spre obiectivul descoperit 
şi ateriză pe burta butoiului. Când îi simţi răcoarea, 
se opri in loc.  

-Cred că am găsit ceea ce caut. Ura! Sunt 

salvată! Timpul, foarte prețios, nu lasă loc de 
amânare. Cu siguranţă butoiul nu poate fi gol. Ar fi 
cazul să mă grăbesc! 

Setea o impingea ca o magie. Îşi desfăcu 
picioruşele, îşi potrivi antenele spre înainte, şi în-
cepu urcuşul spre marginea de sus a butoiului, gal-
ben, din plastic. Când atinse ţinta propusă, se opri 
într-o exclamaţie:  

  -Doamne, ce de apă! şi eu muream de sete! 
Repede, fetițo! Hai dă-ţi drumul! Ce mai stai? se in-
demna ea cu mare bucurie. 

Alunecă uşor in jos, pâna la pelicula apei. Cu 
toate că nu mai fusese într-o apă atât de mare, îşi 
puse repede picioruşele la treabă, reuşind să se 
menţină la suprafaţă. Mai întâi se răcori bine, înghiţi 
pe săturate, apoi îşi spălă aripile de praf.  

-Gata! A sosit ora de plecare! Trebuie să-mi 
potrivesc cleştii. Hai, hotărăşte-te odată! Nu mai sta, 
e destul de târziu, nu o să mai nimereşti casa!  îşi 
continua ea monologul. 

 Încercă să se ridice. Aripile ude, acum erau 
mai grele… piciorusele nu se mai mişcau cu 
uşurintă, ca înainte. Incercă încă o dată…  de mai 
multe ori. Nu avea putere să se desprindă.  Să se 
ridice deasupra apei si pace.  

-Ce mă fac? Ce mă fac? Iaca, mi-am găsit 
năpasta. O să mor aici singură. Nu o să ştie nimeni 
ce mi s-a intamplat. Vai, vai mie! 

 
 Tocmai atunci, eu mă duceam la butoi să iau 

puţină apă, ca să spăl şosetele Ilincăi. Le murdărise, 
alergând după căţeluşa Alia, prin iarba plină de praf 
si incepu să smiorcăie nervoasă. Când ajung, ce-mi 
văd ochii? Un gândac mare, de culoare violet-brun 
( maroniu), se zbătea la suprafaţa apei. M-am uitat 
cu atenţie:  

- Pare a fi o caradaşcă, sărăcuţa de ea! Cum 
o fi căzut în apa din butoi? m-am întrebat. Privind-o 
mai bine, mi-am dat seama că este în mare pericol. 
Trebuie s-o salvez, altfel se ineacă, ar fi mare păcat! 
Cine ştie prin ce a trecut până a ajuns aici, în butoi?  

Am rupt repede o frunză, mai lată, de 
patlagină, am împins-o încet sub ea. Am strâns 
frunza, ca pe o batistă, cu grijă să  n-o scap. Am ridi-
cat-o cu mare atenţie şi am dus-o în apropierea unui 
smoc de iarbă, vorbindu-i ca unui prieten drag:  

- De data asta ai scăpat. Vezi, să nu o mai 
păţeşti altă dată! Ar fi bine să nu mai pleci, aşa, 
singură, mai ales când nu cunoşti drumul! De aici 
încolo să fii atentă cum o să te  descurci! O să mai 
vin sa văd dacă eşti bine. Ai grijă de tine! 

                                                                                                    
* 

 O bună bucată de timp a stat nemişcată. 
După sperietura prin care trecuse, avea, probabil, 
nevoie de odihnă. O urmăream cu  duioşie, ca pe o 
fiinţă dragă, aflată intr-o mare încurcătură. Voiam să 
reziste, după ce a trecut printr-o probă atât de grea. 
Ar fi fost păcat să-şi piardă bucuria pe care o avu-
sese la început!  

(Continuare în pag. 3) 
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SIBIANA MIRELA ANTOCHE (BRĂILA) 
 

Ochii de marmură 
 
mă privești tăcută 
într-un colț 
așteptând  
să curgă  
amurgul pe tine 
 
e seară... 
te-ai plictisit de-atâta așteptare 
o pornești din loc spre țărmul  
oglindit de soare  
cu razele-i roșii ca focul 
 
 
ești tristă... 
mă cauți cu privirea prin nisip 
printre scoicile goale 
prin maluri de stâncă 
sunt departe de țărm 
într-un val 
în mijlocul mării 
 
te admir cu ochii de marmură 
și te văd cât ești de frumoasă... 
 
te-am dezamăgit, dar învață și iartă... 

 
Scufund visările în sare 

 
scufund visările în sare 
înveșnicind anotimpuri 
învârt secundarul în goană 
să-mi lege gândul de glezna stângă 
s-aud geamătul vântului în timpane 

nefiresc de repede-au crăpat zorii 
n-apucând să-mi conserv iluziile  
grăbită, deschid ușa  
în prag șifonată dimineața 
îmbrăcată într-o rochie  
smălțuită de brumă 
încălțată cu opincile toamnei 
fardată cu frunze sângerii 
a venit să-mi gâdile tâmpla 
 
un glas pițigăiat de cocoș 
sparge liniștea cerului 
îmi scutur ochii  
mi-i spăl în negura ceții 
îmi iau umbletul  
și pornesc într-acolo  
unde zâmbetul fulgilor albi  
va așterne covoare de tihnă... 

 
           Geamătul mării 
 
perdele de fum înfășoară catargul 
ruginit de aburii plămânilor mei 
ridic obosită privirea 
e-albastru de jur-împrejur 
îmi caut aorta în provă 
și-o găsesc inundată de lacrimi 
 
zorii au crăpat dimineața 
trezindu-mă cu soarele  
în brațe și stelele nopții  
căzute pe podeaua putrezită din lemn 
 
geamătul mării îl aud din adâncuri 
galopul furtunii îmi șuieră-n piept 
caut resemnată o toamnă  
să ruginească stihiile vremii... 

Fatalitate 
 
armele ce-aruncă în aer liniștea 
nu-s mașini de război 
ci cuvinte  
ce mușcă cu viteza luminii 
aerul din plămâni 
expirându-l pe unicul horn  
obosit de rafale de muniții 
îngurgitând  
glonț după glonț 
activând scutul neputinței 
violat mișelește  
de rânjetul strecurat  
printre caninii ghiftuiți  
de roiuri de suflete…  
 
 

A mușcat frigul nopții... 
 
a mușcat frigul nopții  
ultima frunză spânzurată-ntr-un plop 
pământul albit o adoptă  
oferindu-i vitregit adăpost  
 
doldora, butoiul de vin ispitește 
ca o cadână la porțile sultanului 
miroase-a castane-n cuptorul bunicii 
și-a scorțișoară-n plăcinta cu mere 
a parfum de gutuie-ngălbenită devreme 
 
mișcări agitate de aripi  
zvârcolesc  
cenușiul de plumb al văzduhului  
soarele ascuns odihnește... 
 
e rândul zăpezilor să-mprăștie lumină! 

 
 
 
DANIEL SASCĂU 
 

 
 

 

 

 

 

Motto: Istoria unui suflet este egalul  

a ceea ce acesta a iubit. Istoria  

devenind prin calea sufletului un  

instrument de gradare a iubirii... 
 
 
Am acceptat străinul ce ți-am devenit; 
Știu că îți mai sunt doar 
o ploaie tăcută ce te mai mângâie toamna, 
doar restul de cer pe acoperiș rămas să îți cânte, 
furtuna fără amintiri ce probabil 
într-o zi îți va bate în geam. 
Sunt în ceea mai mare măsură 
ceea ce sunt timpul și spațiul; 
Rana neîntreruptă a universului nostru 
ce în alergare întinde și străpunge 
întregul neatins dintre noi... 
Suntem singuri, 
între noi doi,  
departe... 
 
Când am început să mor pentru prima dată,  
gândul mi-a fugit egoist imediat către carne. 

Ce păcat de acest trup; 
Sângele meu a bătut tot drumul acesta degeaba, 
inima mi s-a schilodit în timp căutând cântecul 
auzit din cine știe ce alte vieți, 
iar pielea mea ce s-a întins numărând  
atât de multe anotimpuri și nopți în zadar. 
Am murit! Iar tot acest kilometraj s-a oprit 
lăsându-mă în urmă ca un autobuz într-o stație. 
Fără o rezoluție finală la toată petrecerea  
pe care destinul a dat-o în timp 
ce carnea pe mine mă tot îngrămădea într-o viață... 
 
 
Nu au haine cuvintele ce vin la marginea patului, 
ele vin să ceară direct din pomul luminii 
fructele ce au căzut în păcat. 
Sunt cuvinte ce vin din abandonuri mai vechi, 
cuvinte ce au reușit să evadeze din trupul  
pe care cândva l-ai lăsat la uscat pe plaja unei iubiri; 
Scăpate din vaile acelei inimi zdrobite,  
aceste cuvinte vin să lumineze la capătul  
altor răni materia ce o zdrobești dansând cu atomii. 

 
Mi-am lăsat într-o cameră a inimii tăcerea să plângă, 
să exploreze bezmetică peretii acestui interior 
și să găsească harta pe care lumina 
mi-a tot desenat-o înăuntru. 
Aceasta ăi înca ceva momentului când 
această piramidă din carne va mai fi cuprinsă  
doar de nisipuri și pământuri fără voințe. 
Să mă obișnuiesc cu el pentru că atat voi mai avea 
și puținul sânge ce va încerca  
să îmi spargă violent acest trup. 
În celalalte două camere, am aruncat flori și semințe, 

când va trebui să revin, să fiu în aceași stare solidă 
iar metalul și apa să nu uite de unde cândva am venit. 
Într-o singură cameră nu am avut acces, 
pe ușa de la intrare scria: " Suflet în probă" 
 
 
Voi desena în pătrat convingerea ta că eu nu exist, 
iar mai apoi cu pătratul 
voi înveli singura stea ce te dă nouă frumoasă. 
 
Din ce a mai rămas erotic în curgerea unei ape 
voi pune-n oglinzi, 
iar pe acoperișuri voi lăsa lumina să înghețe. 
Tu să mă aștepți acolo în zăpadă, 
profunzimile acoperișului lasă numai  
urme de înger pe piele 
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LIVIA 
IOANA 
RETEA 

 
 
 
 
 
 
 

Fragment din romanul în 
lucru „Dincolo de infern”/„Când 
Dumnezeu tace”-  

 
II. Dorul, crudul ucigaș 
 
Acasă.  
Devenise un cuvânt atât de 

insuportabil!.  
Cu fiecare an care trecea, 

„acasă” se tranforma în cea mai 
dureroasă amintire. Bătăile, jignir-
ile și tot ce mi se întâmpla îmi 
ștergeau din memorie momentele 
fericite, pe care încercam să le 
păstrez cu ardoare. Orele petre-
cute în frig s-au înrădăcinat atât de 
adânc în mine, încât eram convins 
de faptul că Gulagul trebuia aso-
ciat cu „acasă”.  

Îmi era dor. Îmi era dor de 
acea zi, dinainte de plecarea mea. 
Nu eram ca oamenii care nu 
aveau nimic de pierdut. Oricine 
aude cuvântul „război” se teme 
întâi de moarte. Mie nu îmi era 
frică de ideea morții, ci de ce 
aveam să las în urma ei. Bătălia 
pe care o duceam înlăuntrul meu  
mă depărtase de familie înaintea 
oricărui război.  

Cu ani în urmă, într-o 
Românie definită de incertitudini, 
mă aflam pe prispa casei și 
priveam cerul. Niciodată nu fusese 
mai albastru. Copiii se jucau pe 
drum, fără griji. Îi vedeam cum 
alergau în soare, râzând. Îmi 
doream să fiu lipsit de responsabil-
itatea pe care o aveam în mână. 
Voiam să fiu din nou ca ei: inocent, 
fără habar de greutățile vieții, fără 
să știu că moartea se prinde ușor 
de umerii mei fragili și îi sfâșie. Nu 
e nevoie de o furtună ca viața 
omului să se schimbe; o picătură 
de rouă căzută pe fruntea lui este 
suficientă. Și iată picătura... În 
dimineața aceea primisem o hârtie 
care avea puterea să schimbe 
totul în viața mea: ordinul cu care 
trebuia să mă prezint în armată. 
Negru pe alb, era scrisă con-
damnarea mea la moarte, de care 
nu aveam cale de scăpare. Mi-am 
închis ochii și am inspirat aerul, ca 
pentru ultima oară. În alte zile, flo-
rile de tei mă linișteau cu 
mireasma lor primăvăratică. Dar 
atunci, mă sufocau de fiecare dată 
când trăgeam aer în piept. 

Simțeam vântul șuierând prin toate 
cotloanele minții mele, iar un frig 
interior mă acapara.  

Auzind ușa din spatele meu 
scârțâind, m-am întors. Maria ple-
case din prag, ascunzându-se re-
pede. Nu credea că o voi auzi. 
Lacrima care i se prelingea pe 
obrazul trandafiriu m-a lovit până 
în adâncul sufletului. Văzând că 
am observat-o, a fugit. M-am ridi-
cat și m-am dus după ea. Era în 
dormitor, cu fața în perne, 
plângând amar. Nu am mărturisit 
nimănui, însă în clipele alea 
simțeam carnea de pe mine 
arzând ca un incendiu devastator. 
Am îngenuncheat și am privit-o cu 
regret. Mâna ei clorotică se 
pierdea în atingerea mea aspră. 
Atunci i-am sărutat-o apăsat, în 
timp ce suspinele ei intense dis-
trugeau liniștea camerei. S-a ridi-
cat și s-a uitat la mine. Privirea ei 
m-a ucis. Printre sughițurile de 
plâns care îi tăiau respirația, îmi tot 
repeta, ca o nebună care nu mai 
avea rost pe lume:  

— Am încercat, Gheorghe... 
Am încercat să accept... Să ac-
cept! Să accept... că tu vei pleca...  

— Nu trebuie să accepți, ci 
să ai încredere.  

— În ce să mă încred?; ros-
tea cuvintele șoptit, fără să se uite 
la mine. Toți știu cât de crunt e 
războiul! O să mori și o să rămân 
singură...  

I-am atins obrajii și am știut 
că indiferent ce avea să mi se în-
tâmple, ocazia de a iubi o femeie 
atât de frumoasă fusese a mea. Și 
ce fericire! Că și ea mă iubea, la 
rându-i. 

— Îți arzi pădurile de jad din 
ochi când plângi... Îți promit că nu 
o să mor. O să mă întorc la tine.  

Niciodată nu făcusem o 
promisiune nesigură, în care min-
ciuna era cel mai mare adevăr. 
Cert era că o liniștisem pe mo-
ment.  

— Sunt bine, să nu îți stea 
gândul la mine.  

Nu mă gândisem nicicând că 
fusese posibil să mă fi mințit doar 
ca să nu mă îngrijorez eu. Cu toate 
că simțeam că propriile puteri îmi 
erau atât de instabile, am contin-
uat, știind că îi plăcea mult să îi 
spun: 

— Inima mea e cu tine.

1. Caradașca 
(din volumul în pregătire  
Întâmplări mărunte) 
 

(Continuare din pag. 1) 
  
Încet, încet, ca si cum s-ar fi 

ascuns de cineva necunoscut, 
intră cu spatele sub smocul de 
iarbă. Din ce in ce mai mult. Abia i 
se vedeau gămăliile de la antene, 
pe care încerca să şi le ascundă. 
Am hotărât să-i las libertatea să 
aleagă. Deşi m-am desprins greu, 
am plecat spre treburile mele, cu 
promisiunea că mă voi întoarce.  

 Caradaşca mai stătu acolo, 
un timp, până îi reveni din nou cu-
rajul. Puterea de a-şi mişca aripile 
de carton pentru a-şi relua zborul.  

Am revenit, după cum 
promisesem. M-am aşezat cât s-a 
putut de aproape.O urmăream cu 
o fascinaţie de felină, gata-gata 
să-i sar în ajutor, dacă ar fi avut 
nevoie. Îi observam fiecare 
mişcare. Fiecare eschivare, până 
ce o văzui cum îşi deschide şi îşi 
închide aripile. O clipă… încă 

una… şi luă startul...!  
Se ridică de câteva ori în aer, 

îşi probă aripile, mişcă picioruşele 
cu noduri, ca de aţă, lăsându-se iar 
la pământ. Furată de zumzetul 
alertat de ceva necunoscut, am 
urmărit-o fascinată de întâmplare, 
până a dispărut prin aerul incan-
descent.  

În urma ei totul s-a golit... 
pale de vânt au început să legene 
frunzele, de parcă, şi ele, trezite 
din amorţeala căldurii, îmi arătau 
partea cealaltă lucioasă, strălucind 
de bucurie. 

Am înţeles că, Radaşca 
niciodată nu fusese mai fericită ca 
în ziua aceea! Încercarea 
disperată prin care trecuse îi dădu 
mult de gândit. Nerăbdarea o 
împingea să ajungă la cei care o 
aşteptau, să le povestească ne-
maipomenita întâmplare din viaţa 
ei.  

În timp ce se apropia de 
casă, tulburată de momentele 
grele prin care trecuse, îşi repeta 
mereu cu reproş: 

 „Omul pân`  nu pătimeşte, 
nu se mai înţelepţeşte!” 

MARIA SECARĂ  
C.N. „Dimitrie Cantemir” Oneşti, 
jud. Bacău 

 
JURNAL 

 
O zi banală de joi. Ploua. Pi-

curi grei de ploaie cădeau sacadat, 
inundând străzile Parisului. O 
rafală de vânt, aspră, nervoasă, 
îmi gâdilă fața. Orașul era pustiu. 
Din când în când se mai ivea o 
siluetă grăbită, sărind dintr-un taxi 
în altul. Eu mergeam, mergeam 
liniștită, fără țintă, doar eu și um-
brela mea. (...) Am tras aer în 
piept. Mirosea a cunoaștere, a 
înțelepciune, îmbibate cu un iz de 
ploaie seacă. Am început să ana-
lizez. Mirosea a cunoaștere, a 
înțelepciune, îmbibate cu un iz de 
ploaie seacă. Am început să ana-
lizez.  

Cărţi mari, cărţi mici, cărţi 
groase, cărţi subţiri. Privirea mi se 
aţinti, însă, doar pe una. Era o 
carte din piele, scorojită de vreme, 
cu pagini gălbejite, penetrate de 
timp. Pe copertă scria in litere mari 
de tipar, cusute  în material: „Jur-
nal”'. Brusc, mirosul  dorului îmi 
invadă nările, îmi învălui fiinţa. 
Dorul de casă, dorul de scumpa 
mea România... Am înşfăcat jur-
nalul, m-am aşezat pe bordura tro-
tuarului, păzită de o streaşină a 
vreunei cafenele şi am început să 
mă delectez. În sfârşit, se termi-
nase. Calvarul, oroarea urmau să 
fie date uitării. Urma normalitatea.  

Câştigasem. După atât chin 
şi suferinţă, câştigasem… Nu am 
să uit niciodată ziua în care am 

aflat că urma să înfrunt moartea, 
că urma să îi uit urletele malefice, 
să îi simt coasa cum îmi  
străpunge sufletul, să îi simt 
răceala, să îi văd morbida 
înfăţişare... Nu am să uit niciodată 
suspinul mamei şi lacrimile vărsate 
de scumpa mea soră. Pentru eter-

nitate îmi vor rămâne impregnate 
în minte teroarea din ochii cama-
razilor mei şi feţele lor palide, im-
placabile şi incapabile de zâmbet. 
Groaza, spaima, sângele vărsat, 
vieţile pierdute, nu vor  putea fi 
vreodată uitate.  

Ȋnsă acum ştiam că nu 
fuseseră în zadar.  

M-am uitat la leguma care 
ajunsesem, ce zăcea în scaunul cu 
rotile, apoi m-am uitat la mulţimile 
ce ovaţionau, fericite după mult 
timp de durere şi apoi am privit 
către cer:  <<Am făcut o treabă 
bună, prietene!>>'” 

Am închis jurnalul. O lacrimă 
timidă se rostogoli pe coperta 
îngheţată. Eram mândră, mândră 
să fiu româncă! 
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Clasa a XI-a, Liceul Teoretic „Ion Borcea”, Buhuși,  
jud. Bacău 

Prof. coord. Munteanu Nadina 
  Labirint de labirinturi 
 
            Timpul se scurge din ce în ce mai repede. Totul 
trece înapoia noastră, și totuși tot noi suntem  cei ce 
rămân în urmă. Ne luptăm, trecem prin încercări grele, 
facem tot ce putem pentru a ieși victorioși, însă viața nu 
este atât de simplă. Ne presară dificultăți. Se schimbă 
regulile jocului și nu e corectă. Ce să faci? Nu poți să-ți 
iei jucăriile și să pleci. De fapt poți, dar n-ar fi ideal pentru 
tine și cei din jur.  De ce să mai continui? E foarte simplu 
să ai o viață modestă, fără prea mari așteptări. Până la 
urmă, nu degeaba autorealizarea și stima de sine sunt în 
vârful piramizii lui Maslow. Dar eu nu pot așa. Nu mă pot 
mulțumi cu puțin. Nu mă pot opri până nu ating fericirea 
absolută. Și atunci ce să fac? Analizez situația și 
pregătesc un plan de atac și apărare. Dacă tot e război, 
vreau să fiu sigură că sunt de partea câștigătoare, iar 
pentru asta, întâi, trebuie să îmi cunosc inamicul. Cine 
este viața? 
            Viața e un labirint imposibil. Adevărul e că nu poți 
ieși vreodată din el, dar, pe măsură ce avansezi, câștigi 
mici satisfacții. Practic, avem un labirint uriaș cu multe 
labirinturi mai mici. Căile se tot înmulțesc, ca ramurile unui 
arbore. Este exact asemenea existenței universurilor 
paralele: alegerile contează. (...) La fel, căile labirintului 
sunt alegerile posibile. De fiecare dată când ești pus în 

fața uneia, fie vei găsi un drum drept temporar, ce te va 
ține pe linia de plutire, fie vei avea și mai multe probleme, 
și mai multe decizii de făcut, impactul lor fiind și mai mare. 
E amuzant cum, deși pare cel mai ușor lucru de făcut, 
este cel mai greu. Cum poți alege între două lucruri 
aparent identice? Îți pot arăta, printr-o întrebare des     
întâlniă, dar riscantă, rar răspunsă.  
            Privind din altă perspectivă, salvează ce poți. Ține 
cont de calitatea și cantitatea celor ce îi salvezi. (...) Eu, 
probabil, aș lua în considerare vârsta, salvându-i pe cei 
mai tineri, numărul persoanelor, salvând grupul mai nu-
meros, utilitatea, potențialul, mai exact, care alegere este 
mai probabil să ajute lumii, de exemplu, doctorii, care, 

prin salvarea lor, implicit salvezi și viețile celor ce vor fi 
salvați de ei.  
             Îmi amintesc acum, ceva asemănător s-a întâm-
plat într-un serial. (...) Ce au ales? Inițial, au organizat o 

luptă între lideri, pentru a alege care dintre ei va putea 
intra. Apoi, câștigătoarei luptei i s-a părut mai corect să 
se tragă la sorți persoanele ce vor fi salvate, indiferent de 
trib. Da, și asta e o variantă. Sau, regulile vieții se schimbă 
atunci când vine vorba de supraviețuire? Sper că nu voi 
afla niciodată răspunsul.  
          Vezi? Este chiar greu să faci o alegere. Procesul 
acesta de cântărire a avantajelor și dezavantajelor, de 
imaginare a repercusiunilor alegerilor, de riscare și stres 
mă distruge. Încearcă să faci asta zilnic. De două ori pe 
zi. De zece ori pe zi. Chiar și în fiecare minut! E mult prea 
mult de suportat. Viața – labirint imposibil. 
            Fiind pasionată de tehnologie și programare, am 
învățat algoritmul backtracking și am abordat probleme 
rezolvabile prin această metodă. Aceasta ajută la găsirea 
tuturor soluțiilor unei probleme, prin memorarea fiecărui 
element ce respectă anumite condiții date. Interesant este 
faptul că, prin această metodă, pot fi găsite toate soluțiile 
de ieșire din labirint. Felul în care funcționează e simplu: 
cât timp drumul e liber, o iei înainte. Când drumul e blocat, 
mergi înapoi până găsești alt drum posibil. Mergi pe acela 
până găsești altă înfundătură, moment în care reiei pro-
cedeul anterior, până găsești finalul. Sună cunoscut?  Ei 
bine, aceasta e viața. Faci alegeri, uneori greșite, alteori 
nu.  
        Uneori nici nu știi că drumul ți-e blocat. Uneori nici 
nu știi că mai există o cale. Simți că ești pierdut și că pe 
oriunde ai lua-o, e greșit. Dar trebuie să știi un lucru: nu 
ești singurul. Faci o greșeală, dai înapoi, încerci altceva. 
Esențial este să o faci.  
       Să nu te oprești. Când te-ai oprit, te-ai condamnat 
singur. Încearcă orice, eventual tot vei găsi finalul, iar 
diferența va fi făcută de Game over și End of game. 

 TEODORA SUCEVEANU  
Clasa a V-a, Școala Gimnazială 

Nr. 10, Bacău  
Prof. coord. Ana-Sînzîiana 

Dumea  
 

Cele trei labirinturi 
ale fanteziei 

 
În gândul meu, un labirint 

poate fi de trei tipuri: construit din 
garduri vii, cel ce îţi dă iluzii optice 
şi cel ce te poartă prin lumi as-
cunse, cele mai întunecate 
închipuiri ale omenirii şi în care poţi 
intra doar deschizâdu-l cu cheia 
ascunsă a literelor. Mulţi dintre cei 
ce cred în aceste trei labirinturi 
consideră că cel din urmă nu există 
şi că este doar o închipuire a celor 
mai nebuni gânditori. Însă eu sunt 
de părere că dacă între cei ce cred 
în cele trei labirinturi ar degenera un 
conflict şi dacă ar trebui să susţin 
că cel de-al treilea labirint există, aş 
exemplifica cu următoarea situaţie, 
şi mă gândesc că cei ce au aceleaşi 
convingeri ca mine vor câştiga pro-
cesul dintre fantezişti şi realişti. 
Ceea ce vă voi povesti este doar o 
serie de întâmplări reale, aşa că nu 
vă închipuiţi că e prea ieşit din 
comun. E doar o după-amiază a 
unei fete ce a reuşit să atingă 
coama cerului când s-a ridicat pe 
vârfurile picioarelor, odată, pe când 
visa într-o lume de argint. 

Nicicând nu te poţi plictisi 
când priveşti lumea de dincolo de 
fereasră. Azi, la asfinţit, o lumină 
roşiatică îmi inundă camera de la 
parterul unei căsuţe cochete ce se 
odihneşte, de parcă ar fi avut o 
viaţă lungă şi obositoare, iar acum 
ar fi ajuns la bătrâneţe şi nu ar mai 
putea face niciun pas spre orizont 
(poate aş fi atins vătraiul de scân-
teieri şi să aduc acasă unul din 
şiragurile acelea veşnic călduroase 
dacă casa mea ar fi putut face paşi, 
deşi acum citesc o carte încurcată 
pentru a mă pregăti de o călătorie 
lungă, deloc uşoară, care va începe 
în curând. Încercând să obţin o 
parte din cheia labirintului ce se 

naşte din trăirile fiecăruia, observ că 
ceva se schimbă în continuu în jurul 
meu: conturul ferestrei din cameră 
se preschimbă în ceva ce pare a fi 
un şir de clape, negre şi albe, care 
îmi dau senzaţia familiară că inter-
pretez o piesă la pian. 

Ceva are logică. Mă 
trezesc din visare şi îmi aşez cartea 
pe care o citeam pe suportul pentru 
partituri al pianului meu. Din senin, 
slovele cărţii se transformă în note 
pe care încep să le interpretez cu 
grijă.  

Lumea din jurul meu se 
schimbă într-un labirint plămădit, se 
pare, în totalitate din vise şi fuioare 
colorate de fum. Cutreier labirintul 
cam trei minute şi îmi dau seama că 
trebuie să găsesc o cale de ieşire 
rapid, fiindcă dacă merg înainte 
poteca pe care o las în întuneric 
dispare fără urmă. Mai apoi dau 
peste un fel de gnom, ca acela din 
cartea pe care o citeam, care se 

pare, contrar celor scrise în carte, 
era destul de prietenos. 

El mă întreabă ce fac 
acolo, într-o lume aşa primejdioasă 
ca cea a cuvintelor, unde orice spui 
se înfăptuieşte pe loc. Îmi atrage 
atenţia că dacă spun ceva greşit 
sau iau în râs cuvintele, acestea mă 
vor pedepsi. Pe loc amuţi şi mă 
conduse spre un arbore imens, 
care era construit pe dinăuntru ca 
un adevărat bloc turn. Mă împinge 
de umăr uşurel înăuntru, închide 
uşile în urma lui şi mă lasă singură 
în încăperea de lemn. În întunericul 
acela absolut nu lumnina decât o 
văpaie purpurie ce încălzea cu 
slăbiciune încăperea goală. 

Am atins bobul de căldură 
şi parcă mi-am cunoscut toată 

latura neştiută. Pur şi simplu nu 
înţelegeam ce se întâmplă, de ce 
mă aflu într-un fel de scorbură sau 
de ce mă simţeam aşa de straniu. 

Părăsesc în tăcere 
încăperea, ies afară, mă întind pe 
muşchiul umed de la baza arbore-
lui, cu luminiţa strânsă puternic în 
mână şi închid ochii. 

E doar un vis? Această 
lume părea mai înspăimântătoare 
chiar și decât labirintul din fan-
tasme. Acolo nu se întâmpla nimic, 
pe când aici, pe mușchiul decolorat 
și umed, mișunau în colonii sute de 
furnici albastre ce cântau voioase 
un imn ce îmi aducea aminte de vi-
jeliile și furtunile iernii.  

Mă trezesc din visare 
deoarece chiar în acel moment un 
glăscior pițigăiat de furnică mi-a 
țipat în ureche: “Atenție, cad dra-
jeuri!!!”. Deschid larg ochii și observ 
că vreo zece furnici cărau 
împovărate un drajeu de un roz 
bombon. 

Mi-am dat seama că nu era 
cel mai potrivit moment pentru a 
ronțăi.  
Mă uit la ceas, stau o clipă într-o 
buclă temporală și constat că a 
venit timpul să-mi primesc visul. 
Imediat după aceea mă aflu din nou 
în labirintul de vise. Mai țineți minte 
luminița pe care o strângeam în 
pumnul încleștat? A zburat pe boltă, 
arătând ca un far ce ghida visele la 
stăpânii lor.  Atunci și visul meu m-
a găsit cu capul sprijinit de geamul 
înghețat prin care strălucea 
coroana din nestemate a Selenei. 
Pur și simplu un mănunchi de 
întâmplări au vuit în mintea mea 
până dimineața, spre răsărit, atunci 
când cocoșii  au vestit cu putere că 
e vremea ca cei harnici, de la mic 
la mare, să se deștepte din 
moleșeală fiindcă, dincolo de zenit, 
stă pitit un bătrân ce se sprijină de 
zidurile labirintului și care anunță că 
Noaptea trebuie să plece, să lase 
visele să se odihnească, pentru ca 
bătrânul Timp să socotească cât de 
încet se deapănă firul de ață ce 
desparte planul terestru de cântecul 
la harpă al îngerilor divini. 

STEFANIA-CECILIA DOBOŞ  
Cl. a X-a, Colegiul Economic 

„Ion Ghica”, Bacău  
Prof. coord. Nicoleta Iftimiu  

 
Haosul minţii 

 
    Faceţi cunoştinţă cu 

X. El este un om simplu cu 
defecte şi calităţi, cu obiceiuri 
proaste, vicii, hobby-uri şi ta-
lente. Un om din mulţimea de 
oameni pe care îi vezi zilnic, 
dar nu te uiţi cu adevărat la ei. 
Un suflet complex care a fost 
rănit, cusut cu aţă, rupt din 
nou şi totuşi încă funcţional. 

Gândirea lui X este 
întortochiată, cu multe cărări 
şi multe întrebări. Dar să o 
luăm cu începutul. Atunci 
când a intrat în labirintul vieţii, 
ca orice om, X a fost şi el 
copil, un copil curios, vesel şi 
plin de viaţă. El avea multe 
întrebări despre lume, toate 
îmbogăţindu-i drumul cu flori 
şi copaci înmuguriţi, iarbă 
proaspăt udată de rouă, plină 
de prospeţime, deci până 
acum este un drum plăcut şi 
însorit. 

X a crescut şi a ajuns 
adolescent. Din punctul 
acesta, lucrurile se complică. 
Întrebările încep să apară, iar 
pierdera drumului este 
inevitabilă. X începe să 
înţeleagă cât de importante 
sunt relaţile cu oamenii, dar şi 
cât de uşor te pot dezamăgi. 
El găseşte un drum nou, plin 
de tentaţii şi noi încercări. 
Este convins că acesta este 
drumul cel bun, dar 
descoperă că nu este calea 
lui, ci a anturajului pe care şi 
l-a ales. Aşa că se întoarce 
dintr-o înfundătură plină cu 
spin şi gropi, decizând să 
încerce din nou. 

X s-a îndrăgostit într-o 
zi, iar viaţa lui s-a schimbat. 
Necunoscând ce este de fapt 
dragostea, s-a aruncat cu 
totul, fără a-şi lua anumite 
măsuri de siguranţă. A alergat 
printre fluturi, bucurându-se 
de ei atât de mult, încât nu a 
observat că se transformă în 
molii care îi mâncau emoţile şi 

sentimentele.  A iubit cu frică 
încă de la început ştiind că 
ceva se va strica, dar a arun-
cat gândurile negative peste 
gard, cu ele şi puterea de a 
supravieţui unui dezastru. 
Înaintând pe drumul iubirii şi 
al sentimentelor ne-
împărtăşite, X a ajuns în 
partea întunecată a minţii, s-a 
pierdut pe drumurile cuvin-
telor, gesturilor şi privirilor 
neînţelese de toată lumea. 
Soarele de pe cer nu îi mai lu-
mina inima, astfel el nu vedea 
pe unde merge şi se împied-
ica la fiecare groapă. A ajuns 
să cunoască atât de bine în-
tunericul, încât lumina era 
doar o amintire vagă. 

Timpul a despletit 
nodurile durerii şi a smuls 
rădăcinile de baobabi, a făcut 
curăţenie pe un drum prăfuit 
şi secetos după furtuna de 
lacrimi care s-a năpustit 
asupra lui. Uşor, uşor norii au 
dispărut, iar X a cunoscut din 
nou lumina. 

Însă mintea lui X nu 
era doar tristă, avea şi ea 
poteci pline de lumină şi zâm-
bete. Din tot labirintul, X avea 
un colţ preferat, o oază de 
fericire pentru el, un refugiu. 
Drumul era plin de cărţi, flori, 
zâmbete şi culori. Acolo X îl 
găsea pe Dumnezeu, acolo 
putea să respire. În acea mică 
Nirvană nu avea acces ni-
meni, pentru că odată ce uşa 
se va deschide lupul va intra 
deghizat într-un biet miel, iar 
cu timpul îşi va da jos masca 
şi va distruge şi acel colţ de 
Paradis. 

Până acum, drumul 
minţii lui X are de toate, de la 
fluturi până la animale 
prădătoare şi de la flori fru-
mos parfumate până la spini 
care te înţeapă până la 
sânge. Este abia începutul. X 
are toată viaţa în faţă şi a 
învăţat că oricât de întortochi-
ate ar fi drumurile şi oricât de 
multe obstacole ar avea, el 
trebuie să privească mereu 
spre cer şi să nu lase trecutul 
să îi fure speranţa de a trăi în 
prezent. 


